PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 9 şi 10 decembrie 2013
Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi,
următoarea ordine de zi:
1. Propunere legislativă pentru declararea zilei de 18 februarie

- Ziua Primarului (P. l. - x 480/11.11.2013). Dezbateri în vederea
întocmirii avizului. Parlamentarii au analizat textul propunerii
legislative. La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât cu
majoritate de voturi să avizeze nefavorabil aceasta iniţiativă
legislativă.
2. Propunere legislativă pentru abrogarea lit. f) a alin.(1) din
art.21 al Ordonanţei nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de
finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale (P. l.- x
486/12.11.2013). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Din
partea Ministerului Culturii a participat în calitate de invitat la
lucrările Comisiei domnul Ioan Matei, director al Direcţiei politici
culturale. La finalul dezbaterilor s-a supus la vot respingerea
iniţiativei legislative, iar rezultatul votului a fost următorul: 7 voturi
pentru respingere, 6 împotrivă şi 1 abţinere. Votul va fi reluat la
următoarea şedinţă.

3. Proiect de lege privind declararea Zilei de 23 aprilie drept
Ziua Cărţii (P. l. - x 524/27.11.2013). Dezbateri în vederea
întocmirii raportului. Din partea Ministerului Culturii a participat la
lucrările Comisiei, în calitate de invitat, domnul Ioan Matei, director
al Direcţiei politici culturale. Membrii Comisiei au analizat
conţinutul proiectului de lege. La finalul dezbaterilor, membrii
Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi să transmită plenului
un raport de adoptare cu amendamente.
4. Proiect de lege privind declararea zilei de 11 octombrie –
Ziua Şcolii Ardelene (P. l. - x 525/27.11.2013). Dezbateri în
vederea întocmirii raportului. Din partea Ministerului Culturii a
participat la lucrările Comisiei, în calitate de invitat, domnul Ioan
Matei, director al Direcţiei politici culturale. Membrii Comisiei au
analizat conţinutul proiectului de lege. La finalul dezbaterilor
membrii Comisiei au hotărât continuarea dezbaterilor asupra
proiectului de lege într-o şedinţă viitoare.
5. Reexaminarea Legii pentru

modificarea şi completarea

Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii
Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune (P.
L. - x 281/04.10.2013). Dezbateri în vederea întocmirii raportului
înlocuitor. În calitate de invitat din partea Societăţii Române de
Radiodifuziune a participat la lucrările Comisiei, doamna Mariana
Milan, şef al Serviciului juridic. Parlamentarii au analizat conţinutul
legii, precum şi al Cererii de Reexaminare adresată Parlamentului
de către Preşedintele României. Au fost dezbătute variante de
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amendare a textului în vederea realizării unor clarificări privind
sistemul de control asupra oportunităţii unor investiţiilor din bani
publici, în străinătate. La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au
hotărât respingerea Cererii de Reexaminare a Legii pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi
funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii
Române de Televiziune.
În data de 9 decembrie a.c. din numărul total de 22 de
membri, la lucrările Comisiei au fost prezenţi 22 de deputaţi : dl.
preşedinte Gigel - Sorinel Ştirbu (G.P. al PNL), dl. vicepreşedinte
Mădălin-Ştefan Voicu (G.P. al PSD), dl. vicepreşedinte Slavomir
Gvozdenovici (G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl. secretar Florin Costin Pâslaru (G.P. al PSD), dl. secretar Florin Alexandru Alexe
(G.P. al PNL), dl. deputat Lucian Manuel Ciubotaru (G.P. al PNL),
dl. deputat Damian Florea (G.P. al PC), dl. deputat Dragoş Ionel
Gunia (G.P. al PDL), dl. deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR),
dl. deputat Márton Árpád Francisc (G.P. al UDMR), d-na deputat
Liliana Mincă (GP al PP-DD), d-na deputat Marioara Nistor (GP al
PP-DD), dl. deputat Ion Ochi (G.P. al PSD), dl. deputat Theodor
Paleologu (G.P. al PDL), dl. deputat Dan-Cristian Popescu (G.P. al
PD-L), dl. deputat Iacob Puşcaş (neafiliat), dl. deputat MihaiRăzvan Sturzu (G.P. al PSD), dl. deputat Gheorghe Mirel Taloş
(G.P. al PNL), dl. deputat Ioan Tămâian (G.P. al PNL), d-na deputat
Diana Adriana Tuşa (neafiliat) şi dl deputat Ioan Vulpescu (G.P. al
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PSD); domnul deputat Costel Alexe (G.P. al PNL) a fost înlocuit cu
domnul deputat Grigore Crăciunescu (G.P. al PNL).
În data de 10 decembrie din numărul total de 22 de membri au
fost prezenţi 21 de parlamentari: dl. preşedinte Gigel - Sorinel
Ştirbu (G.P. al PNL), dl. vicepreşedinte Mădălin-Ştefan Voicu (G.P.
al PSD), dl. vicepreşedinte Slavomir Gvozdenovici (G.P. al
Minorităţilor Naţionale), dl. secretar Florin Costin Pâslaru (G.P. al
PSD, dl. secretar Florin Alexandru Alexe (G.P. al PNL), dl. deputat
Lucian Manuel Ciubotaru (G.P. al PNL), dl. deputat Damian Florea
(G.P. al PC), dl. deputat Dragoş-Ionel Gunia (GP al PD-L), dl.
deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR), dl. deputat Márton Árpád
Francisc (G.P. al UDMR), d-na deputat Liliana Mincă (GP al PPDD), d-na deputat Marioara Nistor (GP al PP-DD), dl. deputat Ion
Ochi (G.P. al PSD), dl. deputat Theodor Paleologu (G.P. al PDL),
dl. deputat Dan-Cristian Popescu (G.P. al PD-L), dl. deputat Iacob
Puşcaş (neafiliat), dl. deputat Mihai-Răzvan Sturzu (G.P. al PSD),
dl. deputat Gheorghe Mirel Taloş (G.P. al PNL), dl. deputat Ioan
Tămâian (G.P. al PNL), d-na deputat Diana Adriana Tuşa (neafiliat)
şi dl. deputat Ioan Vulpescu (G.P. al PSD); absent a fost dl. deputat
Costel Alexe (G.P. al PNL).
PREŞEDINTE,
Gigel - Sorinel ŞTIRBU

SECRETAR,
Florin - Costin PÂSLARU
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